P R O T O K Ó Ł Nr 6/2011
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 3 czerwca 2011 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1) Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
2) Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
3) Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
4) Radca Prawny – Danuta Boniowska.
5) Przedstawiciel Senatora RP Henryka Stokłosy – Andrzej Krojec
6) Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Pile – Sławomir Sobański.
7) Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
8) Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Kaczorach – Grażyna Miler
9) Sołtysi.
10) Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
Radni nieobecni:
ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady szóstej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal
– Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 w sali Gminnego
Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu gości i radnych, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności na stan 15 radnych w obradach sesji uczestniczyło 15, tj. 100% co stanowi odpowiednią
ilość do podejmowania prawomocnych uchwał – (listy obecności radnych oraz pozostałych osób
stanowią załącznik nr 1,2 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący Rady przedstawił porządek VI sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Informacja nt. działalności w minionym okresie.
– Przewodniczących Komisji,
– Wójta Gminy,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r.
5. Podjęcie stanowiska (oświadczenia) w sprawie działań podejmowanych przez resort
finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych
w najbliższych latach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaczory na
lata 2011-2015.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej
rozliczania.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.
9. Informacja Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach nt. działalności GOK
w 2010 r.
10. Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach nt. bezpieczeństwa publicznego
w Gminie Kaczory.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
13. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż na wniosek Wójta Gminy wnosi o poszerzenie w/w
porządku VI sesji o dodatkowy punkt: 3a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2011-2022.
Jednocześnie na prośbę Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Pile proponuję przenieść
pkt 10 tj. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w Gminie Kaczory zaraz po informacji
nt. działalności w minionym okresie Przewodniczących Komisji i Wójta Gminy
Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmian w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła zmiany w porządku VI sesji.
Radna Joanna Stachowiak zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku
obrad VI sesji w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Wójt Brunon Wolski ze względów formalnych zaproponował przeniesienie w/w punktu na
następną sesję, która planowana jest na 1 lipca 2011 r.
Rada Gminy zaakceptowała jednogłośnie propozycję Wójta.
ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Radny Radosław Górka ostatnio na komisjach zadałem pięć pytań, na które chciałem otrzymać
odpowiedzi na piśmie. Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.
Mankamentem i bolączką moją jak również wielu mieszkańców, którzy zadają mi wiele pytań są
środki unijne w Gminie Kaczory. W 2010 roku środki, które zostały pozyskane ze środków
unijnych przez Wójta Gminy Kaczory tj. kwota 26.400 zł. Jest to najgorszy wynik w powiecie
pilskim, najgorszy wynik w województwie wielkopolskim i jeden z najgorszych w całym kraju.
Jeśli chodzi o ostatnie sześć lat to ta kwota przedstawia się w kwocie około 200 tys. zł. Dlaczego
tak się dzieje? Dlaczego nie korzystamy z tych środków?. Widzimy co robią inne gminy jak budują
drogi, chodniki, remontują świetlice wiejskie, budują place zabaw, korzystają z tych środków my
niestety nie robimy nic.
Następny ważny punkt to w naszym regionie działają dwie lokalne grupy działania: Krajna, która
skupia w sobie osiem gmin tj. Miasteczko Krajeńskie, Białośliwie, Wysoka, Wyrzysk, Łobżenica,
Krajenka, Złotów, Szydłowo. Sytuacja polega na tym, że możemy korzystać również z pomocy
Marszałka i środków unijnych. Odbywa się to w ten sposób, że gmina musi zapłacić tzw. składkę
członkowską. Składkę, którą należało by uiścić przez te siedem lat w gminie Kaczory to ok. 50 tys.
zł. natomiast kwota, która by nam przysługiwała na tzw. odnowę wsi to ok.1 mln zł. Wszystkie
okoliczne gminy należą albo do grupy Krajna albo do drugiej grupy tj. Doliny Noteci, należą tam:
Szamocin, Margonin, Budzyń, Chodzież i Ujście. Panie Wójcie dlaczego Gmina Kaczory nie
należy do żadnej z w/w lokalnych grup działania?
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ad. pkt 3/ Informacja nt. działalności w minionym okresie
a) Radna Małgorzata Śliwińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją
Rewizyjną. Na posiedzeniu poruszane były tematy związane z ochroną środowiska a mianowicie
problem z utylizacją azbestu i segregacji odpadów stałych na terenie Gminy Kaczory jak również
omawialiśmy stan dróg gminnych i dojazdowych do pól. Te dwa tematy zreferował nam inspektor
Urzędu Gminy Pan Kazimierz Pluciak. Jeżeli chodzi o wyroby z azbestu to na terenie gminy
Kaczory takich płyt jest 11.325 tys. szt. Cztery lata temu wprowadzony został rejestr mieszkańców,
którzy posiadają wyroby zawierające azbest. W Urzędzie Gminy składane są wnioski na odbiór
i utylizację azbestu, które sukcesywnie są realizowane. Koszt utylizacji ponosi Urząd Gminy. W
roku 2010 koszt wywozu i utylizacji wyniósł 25 tys. zł. Jeżeli chodzi o segregację odpadów stałych
to segregacja prowadzona jest na terenie całej gminy. We wszystkich miejscowościach są pojemniki
na szkło i tworzywa sztuczne. Odbiorem odpadów zajmują się trzy firmy: Altvater Piła, Zakład
Oczyszczania Miasta ŁAD z Chodzieży, LUK GLAS Podanin. W roku 2010 z terenu gminy
zabrano 110 ton odpadów komunalnych takich jak: papier i tektura 21 ton, szkło 36 ton, tworzywa
sztuczne 27 ton, metale 6 ton, wielkogabarytowe 14 ton, lodówki i urządzenia posiadające freon 6
ton. W tym roku odbyła się również zbiórka odpadów wielkogabarytowych wywieziono prawie 7
ton. Kolejny temat to stan dróg gminnych i dojazdowych do pól. Ogółem mamy 62 km dróg w tym
o twardej nawierzchni i gruntowej. Tam gdzie drogi wymagały naprawy, wyrównania, utwardzenia
czy poszerzenia prace zostały wykonane. Ogólnie stan dróg określa się jako dobry.
Następnie komisje zaopiniowały materiały na sesję. Pani Skarbnik omówiła zmiany w budżecie na
rok 2011 są to zmiany związane ze spadkiem sprzedaży działek jak również planowane jest
zaciągnięcie kredytu w kwocie 500 tys. zł., na pokrycie inwestycji drogowych. Wszyscy radni
przyjęli zmiany bez zastrzeżeń. Następnie radni zapoznali się z projektem oświadczenia w sprawie
działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora
finansów publicznych w najbliższych latach. Komisje są za przyjęciem oświadczenia w takiej
formie. Całkowicie odrzucamy propozycję zmian w sektorze finansów, uderza ona w inwestycje
jednostek samorządu, zahamuje rozwój gmin i powiatów.
W sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaczory na lata 2011-2015., zostały
szczegółowo omówione i przedstawione założenia i cele. W gminie Kaczory powołano zespół
interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. monitorowanie zjawiska przemocy i koordynowanie
działań. Komisje nie wnoszą zastrzeżeń co do programu życząc jak najmniej spraw do
rozstrzygnięcia. Kolejny punkt to podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
sposobu jej rozliczania. Kwota dotacji nie ulega zmianie. Komisje nie wnoszą zastrzeżeń co do
zmian i są za podjęciem uchwały. Ostatni punkt to omówienie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu. Chodzi tu o pomoc w kwocie 160 tys. zł. Jest
to kwota przeznaczona na inwestycje drogowe, chodniki na terenie miejscowości: Byszewice,
Rzadkowo, Dziembowo, Dziembówko. Tutaj opinie radnych były pozytywne z małym
zastrzeżeniem aby wypłata nastąpiła po zrealizowaniu planu.
Na koniec przedstawiono dwa wnioski:
Radny J. Schur prosi o przedstawienie przebiegu, postępu prac przygotowawczych przy realizacji
planu budowy pływalni.
Radna M. Śliwińska położyć polbruk na krótkim odcinku drogi na terenie szkoły w Kaczorach,
chodzi o drogę wewnętrzną wjazd z ulicy Chodzieskiej.
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b) Radny Jarosław Goldberg Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego,
Praworządności i Budżetu.
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu wraz z Komisją Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 2 czerwca 2011 r. odbyła wspólne posiedzenie. Omówiliśmy
szczegółowo wszystkie punkty na dzisiejszą sesję. Nie będę powtarzał słów mojej poprzedniczki,
ale byliśmy podobnego zdania jak poprzednie komisje.
Wnioski zgłoszone na komisji:
1. Postawić znak – tablicę z numerami nieruchomości (oznaczający dojazd) na
tzw. „ FINETY” w Śmiłowie.
2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki.
3. Prośba o uzupełnienie szyb na przystanku autobusowym w Prawomyślu.
4. W Prawomyślu w dwóch miejscach zapadł się chodnik (I etap budowy – 2 lata temu) zgłosić
do wykonawcy.
5. Ciśnienie wody na Osiedlu Przylesie – bardzo niskie kiedy nastąpi poprawa?
6. Prośba o przedsezonowe badanie wody w jeziorach.
7. Prośba o przygotowanie plaży przy jeziorze Jachna.
8. Prośba o wspólne posiedzenie wszystkich komisji razem z Panem Wójtem w celu
omówienia budowy basenu.
9. Stan boisk przyszkolnych
10. Oświetlenie ulicy Łącznej w Śmiłowie.
Jako Przewodniczący zostałem zaproszony w minioną niedzielę na turniej sportowo – pożarniczy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Kaczory. Było tam kilkadziesiąt młodych osób: dzieci,
młodzież do lat 19, starsza młodzież. Cieszy to, że strażacy zajmują się wychowaniem naszej
młodzieży. Przykre było to, że siadając na trybunach, mając gospodarza naszego stadionu
siedzieliśmy w takich warunkach: nie pozbierane śmiecie, zarośnięte. Gospodarzem są nasze
LZS-y.
c) Wójt Gminy Kaczory Brunon Wolski
W minionym okresie doszło do podpisania umowy notarialnej o zamianę gruntów gminnych
z Panem Senatorem Henrykiem Stokłosą na budowę Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach.
Staliśmy się już pełnoprawnymi właścicielami tych gruntów. Obecnie jest przygotowywana
dokumentacja jak również wniosek o przyznanie dotacji. Myślę, że w przyszłym roku przystąpimy
do realizacji tego zadania. Podpisałem także akt notarialny jeśli chodzi o wykup pomieszczeń
biurowych od Telekomunikacji Polskiej S.A. Cały budynek jest już własnością gminy
Ogłaszaliśmy przetargi na wykonanie pewnych zadań. Pierwszy przetarg był na budowę
obwodnicy wodociągowej w Kaczorach, przetarg unieważniłem bo kwota przekraczała dwukrotnie
środki przeznaczone na ten cel. Teraz jestem w trakcie rozmowy z firmą z Wągrowca, która wiele
robót na terenie naszej gminy robiła. Rozstrzygnięto także przetarg na budowę ulicy Jeziornej
w Śmiłowie. To jest następny etap ulic w Śmiłowie, zostanie do zrealizowania jeszcze ulica
Cmentarna i Kasztanowa. Został rozstrzygnięty również przetarg i dzięki radzie, że podjęła decyzje
o tym, że zwiększamy dzisiaj uchwałą rady środki na drogi będziemy mogli podpisać umowę na
wykonanie następnych dróg w miejscowościach: Prawomyśl, Dziembowo, Zelgniewo i Morzewo.
W niektórych miejscowościach takich jak Morzewo, Prawomyśl prace zostaną dokończone
w 100%, w Dziembowie też zostanie do zrealizowania niewiele. Pozostaną jeszcze Brodna, Jeziorki
w tych miejscowościach prace nasilimy w przyszłym roku. Przetarg jest już rozstrzygnięty na kwotę
690 tys. zł. Żadna z tych dróg nie spełnia wymogów aby złożyć wniosek o dofinansowanie.
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Wykonano do tej pory niewielkie roboty jak: chodniki w Krzewinie, Rzadkowie i Zelgniewie.
Otrzymaliśmy odpowiedź na wystosowany do Wojewody Wielkopolskiego Apel Rady Gminy
Kaczory w sprawie pozostawienia miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego
w miejscowości Kaczory, że Wojewoda kategorycznie podjął już decyzję odnośnie pogotowia
ratunkowego. Ponownie rozmawiałem ze Starostą i z byłym Starostą Panem Bugajskim, który
obiecał, że się tą sprawą spróbuje jeszcze raz zająć może się uda. Twierdził, że Wojewoda został
zobligowany przez Ministerstwo i dlatego tak postępuje.
Jako Wójt jestem przeciwny elektrowni wiatrowej, którą Radny Górka chce tutaj postawić na
terenie Morzewa na polu radnego Jana Schura. Teraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile
podejmuje temat i idzie w kierunku wydania decyzji administracyjnej, której nie wydał wójt.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze ma takie prawo i być może ta elektrownia wiatrowa
powstanie wbrew mieszkańcom Morzewa i radzie. Apeluję do radnego i sołtysa wsi Morzewo aby
przemyślał ten temat czy warto iść przeciw swoim mieszkańcom, to chyba nie jest dobra sprawa.
Będzie to pretekst do powstawania następnych elektrowni wiatrowych i w niekontrolowany sposób
mogą powstać następne elektrownie. W ostatnich dniach wpłynął do mnie protest mieszkańców
Morzewa, który prześlę również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Starosty, żeby
wiedzieli, że to nie jest taka prosta sprawa. Chciałbym usłyszeć głosy radnych co o tym sądzą, czy
zostawić już ten temat i nic nie robić czy tak jak rada podjęła uchwałę , żeby przystąpić do zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego. Uważam, że wiele tutaj wysiłku włożyliśmy w to aby
doprowadzić naszą gminę do takiego stanu jaki jest, mam tutaj na myśli pełne uzbrojenie: wodę,
kanalizację, gaz w każdej miejscowości. Miejscowości te mogą się w pełni rozwijać, a przez
postawienie wiatraków możemy zatrzymać rozwój tych miejscowości. Upór radnego Górki (jeździł
po wszystkich instytucjach) doprowadził do tego co teraz mamy. Nie wiem jak to się skończy być
może ten wiatrak będzie musiał powstać ale nie wiem jak na to mieszkańcy Morzewa będą
reagować.
ad. pkt 10/Informacja Kierownika Posterunku Policji w Kaczorach nt. bezpieczeństwa
publicznego w Gminie Kaczory.
Pan Piotr Jankowski Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach przedstawił informację na temat
bezpieczeństwa publicznego w Gminie Kaczory (informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu).
Pytania i uwagi:
Radny Dariusz Krupa – Czy policjanci na Posterunku Policji w Kaczorach posiadają komórki
służbowe?
Pan P. Jankowski Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach - Komórkę służbową posiadam
tylko ja jako Kierownik Posterunku. Pozostali policjanci mają prywatne telefony komórkowe.
Radny D. Krupa - Czy to nie jest błąd bo my tracimy kontakt z policją o godz.1530?
Pan P. Jankowski Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach - W zeszłym roku była taka
propozycja ze strony policji skierowana do władz samorządowych, że są do wykorzystania telefony
komórkowe, aby samorządy wzięły na siebie ciężar opłacenia abonamentu za te komórki.
To nie jest tak, że o godz. 1530 kończy się kontakt z miejscową jednostką policji. To, że dzwoniąc do
Posterunku nie uzyskujemy połączenia nie znaczy, że policjantów nie ma na służbie. Należy
dzwonić na darmowy telefon alarmowy 997 czy 112 i zapytać czy jest służba na terenie Posterunku
Policji w Kaczorach.
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Pan Sławomir Sobański Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Pile – Chciałbym
podziękować za zaproszenie na sesję i za wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu sesji.
Informacje, które przekazał Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach wskazują, że z punktu
widzenia statystycznego prace Posterunku Policji w Kaczorach kształtują się na poziomie dobrym.
My jako policja nie tylko bazujemy na informacji statystycznej ale ważnym elementem naszej
pracy jest również to jakie są Państwa odczucia, jak widzicie policję na swoim terenie.
Pan S. Kowal Przewodniczący Rady Gminy – Jak wygląda sytuacja reorganizacji policji?
Pan S. Sobański Zastępca Powiatowego Komendanta Policji w Pile – Jesteśmy na etapie
reorganizacji Powiatowej Komendy Policji w Pile i jednostek podległych. Kierunek zmian polega
na tym, aby na terenie Posterunków Policji nie były prowadzone postępowania przygotowawcze a
policjanci, którzy te postępowania prowadzą byli skierowani do służby na ulicy. Natomiast całą
procedurę z prowadzeniem dochodzeń przejmuje Komenda Powiatowa Policji w Pile. Nieprawdą
jest, że posterunki będą zlikwidowane, nie chcemy aby policja wyszła z gmin, ze wsi. Naszym
zamiarem jest, aby policji było więcej, ale tej policji, która będzie patrolować ulice.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal podziękował Panu S. Sobańskiemu za udzielenie
odpowiedzi na zgłoszone zapytania i uwagi.
Pan S. Sobański podziękował za zaproszenie i opuścił dalsze obrady sesji (z uwagi na sprawy
służbowe).
ad. pkt 3a)
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2011-2022.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr VI/38/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata
2011-2022. (uchwała stanowi załącznik nr4 do niniejszego protokołu).
Ad. pkt 4/
Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2011 r.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr VI/39/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. (uchwała stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu).
ad. pkt 5/
Radna Aleksandra Wienke Wiceprzewodnicząca odczytała oświadczenie Rady Gminy Kaczory
w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów zmierzających do zmniejszenia deficytu
sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
Pytania i uwagi:
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Pan S. Kowal Przewodniczący Rady Gminy - Jeżeli to zostanie przyjęte przez Radę Ministrów to
duże programy, które gminy będą realizować typu kanalizacja i inne nie będą mogły być
zrealizowane w stopniu takim jak w tej chwili. Okresowo gminy muszą wejść w deficyt wyższy niż
to jest przedstawione w tym projekcie. Stanowisko takie jest nie do przyjęcia i myślę, że wszyscy
radni zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie będą ciągnęły za sobą takie decyzje.
Radny R. Górka – Ja będę głosował przeciwko, jeżeli to wejdzie to gmina nie wybuduje basenu.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów
oświadczenie Rady Gminy Kaczory w sprawie działań podejmowanych przez resort finansów
zmierzających do zmniejszenia deficytu sektora finansów publicznych w najbliższych latach.
(„za”- 14 głosów, „przeciwnych” – 1 głos, „wstrzymujących” – 0 głosów) (oświadczenie stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu)
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
ad. pkt 6/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący – odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaczory na lata 2011-2015.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr VI/40/2011 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kaczory na lata 2011-2015.
(uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 7/
Radna A. Wienke Wiceprzewodnicząca - odczytała projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania.
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr VI/41/2011 zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu jej rozliczania.
(uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu)
ad. pkt 8/
Radny R. Grzelak Wiceprzewodniczący
pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu.

– odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
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Nr VI/42/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pilskiemu (uchwała stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
ad. pkt 9/
Pani Krystyna Adamczyk Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach przedstawiła
informację na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach w 2010 r. (informacja
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)
Pytania i uwagi: nie zgłoszono
ad. pkt 11/ Zapytania i wolne wnioski
Pan S. Kowal Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy Kaczory wpłynęła
skarga Pani Wiesławy Szymczak adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu. Pani sołtys wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały w części dotyczącej ustalenia
wynagrodzenia za inkaso podatków. Pani sołtys uważa, że uchwała Rady Gminy Nr IV/19/2011
z 7 lutego 2011 r. narusza jej prawo, ponieważ twierdzi, że powinna otrzymywać wynagrodzenie
w wysokości 7% za inkaso tak jak pozostali inkasenci. Skarga wraz z odpowiedzią na skargę
zostanie przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie 30 dni od
daty wpływu.
Pan S. Kowal Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry na użytkach zielonych
w Dolinie Noteci. (odpowiedź stanowi załącznik nr 11do niniejszego protokołu).
Radny R. Górka – W Śmiłowie budowana jest w tej chwili ulica Jeziorna, usłyszeliśmy, że było to
konsultowane z radnym, z Panią sołtys, że pierwsza ma być robiona ulica Jeziorna a nie ulica
Cmentarna. Pragnę powiedzieć, że była to decyzja jednoosobowa Pana Wójta. Radny D. Krupa,
Pani sołtys i wszyscy mieszkańcy prosiliśmy aby była w końcu zrobiona droga na cmentarz. Nie
wiem dlaczego nie idziemy w kierunku mieszkańców – my jesteśmy dla mieszkańców a nie
mieszkańcy dla nas.
ad. pkt 12
Odpowiedzi na zapytania i wnioski:
Wójt – mgr Brunon Wolski odpowiedział na zgłoszone wnioski na posiedzeniach komisji w dniu
2 czerwca 2011 r.:
Ad. wniosku Jana Schura - Ze strony społeczeństwa jest dużo opinii negatywnych na temat budowy
pływalni. Czy warto budować ten basen, czy nie, jeżeli tak to ile to będzie kosztowało?
Wójt – mgr Brunon Wolski – Ja nie słyszałem takich opinii. My budową pływalni zajmujemy się
nie od tego roku tylko od czterech lat. Wiemy ile trwała zamiana gruntów z Nadleśnictwem pod
budowę tej pływalni, wszyscy o tym wiedzieli bo za każdym razem mówiłem, że staramy się o
wymianę gruntów z Nadleśnictwem pod budowę pływalni w Kaczorach. Było to ujmowane
również w Wieloletnim Planie Finansowym. To nie jest coś co wymyśliliśmy sobie w ostatniej
chwili. Chciałbym abyśmy robili dobrą atmosferę wokół tego zadania, za kilka lat będziemy
wszyscy dumni z tego, że u nas za naszych czasów ta pływalnia powstała. Tak jak z drogą Kaczory
– Piła wszyscy wiemy jakie były przeszkody na budowę tej drogi. Część ludzi wypowiadała się,
żeby ominąć wiadukt i pobudować drogę obok torów, żeby nie pod wiaduktem. Teraz ludzie
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narzekaliby i nam wypominali, że cały transport ciężarowy poszedłby również przez miejscowość
Kaczory a tak mamy ograniczenie i wszyscy się cieszą, że ta droga jest, że tylko samochody
osobowe i nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Teraz tak samo z tą pływalnią. Wiem, że są głosy
podzielone, każdy ma prawo wypowiadać się przeciw i ma prawo wypowiadać się za. Ale skoro
podjęliśmy się, jest uchwała rady to wójt jako organ wykonawczy przystępuje do realizacji. Do
realizacji przystępuje nie sam, zaprosiłem sobie kilkoro ludzi, którzy ten temat zgłębiają i doradzają
mi. Na razie podchodzimy do tego tematu, mamy firmę wiodącą z Człuchowa, która tymi
zadaniami się zajmowała. Objechaliśmy wiele pływalni, które ta firma nam przekazywała
i pokazywała. Teraz jesteśmy na etapie, że mamy przygotowaną już specyfikację, mamy
przygotowane rozwiązania techniczne, przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu. Ale nie
możemy tak postępować, że uchwała jest podjęta kilka lat, teraz wycofana i znowu podjęta. Może
zajść sytuacja, że odejdziemy od tego tematu ale też będziemy wtedy dyskutować co robimy jak
będziemy znali już realia, bo też nie wiemy jak zachowa się sejm, rząd jeśli chodzi o ograniczenia
zadłużania się jednostek samorządowych. Samorządy podnoszą tutaj bardzo mocno głosy w obronie
tego co jest do tej pory i to uważam za słuszne bo gdyby tak nie było to my byśmy też nie mieli ani
kanalizacji ani szkół pobudowanych ani gazyfikacji. Pamiętamy jaka była nagonka kilka lat temu na
Gminę Kaczory, że zadłużyliśmy się ponad 60%, tak wypadło nie z winy Wójta ani radnych tylko
dlatego, że nie wpłynęły środki już zapewnione w odpowiednim czasie do budżetu gminy i dlatego
przekroczyliśmy ten wskaźnik 60% . Te środki braliśmy po to żeby pozyskiwać środki zewnętrzne.
Wystawiliśmy cztery wnioski i wszystkie zostały pozytywnie załatwione. Środki te były pozyskane
na budowę dróg, ulica Pilska, Kościelna i Brzozowa w Kaczorach. Tam gdzie było to możliwe,
gdzie drogi spełniały wymogi to środki pozyskiwaliśmy. Teraz też pisaliśmy wnioski na drogę
Rzadkowo – Morzewo, na drogi w Dziembówku na rozbudowę szkoły w Dziembowie wraz z salą
gimnastyczną ale nie otrzymaliśmy. Teraz gminy pozyskują środki, które my już dawno
pozyskaliśmy np. na budowę kanalizacji, nie ma problemu z uzyskaniem środków na budowę
Orlika. Jeżeli chodzi o pływalnię również wystąpiliśmy z wnioskiem o dotację, chciałbym aby tu
wspomagać, abyśmy otrzymali tą dotację. Nie sądzimy, że w przyszłości ta pływalnia będzie
utrzymywała się z wpływów od korzystających mieszkańców Gminy Kaczory i innych. My w tej
chwili dotujemy Gminny Ośrodek Kultury w Kaczorach, dotujemy Kluby Sportowe, Bibliotekę,
Przedszkola, dotujemy właściwie całą działalność, która nie przynosi zysków i dlatego
przyjmujemy, że wygospodarujemy także środki, aby utrzymać później częściowo tą pływalnię.
Będzie to wspaniała sprawa, jeśli taka pływalnia na terenie gminy powstanie w pobliżu gimnazjum,
gdzie młodzież szkolna, gimnazjalna będzie mogła z tego korzystać na lekcji wychowania
fizycznego. Myślę, że to naprawdę zda egzamin.
Ad wniosku M. Śliwińskiej – Czy można utwardzić odcinek drogi przy szkole w Kaczorach?
Wójt – mgr Brunon Wolski – Przy szkole w Kaczorach przygotowujemy się, żeby obiekt stołówki
i tzw. pawilonu sprzedać. Także w tej chwili nie będziemy tam wydawać pieniędzy zobaczymy co
z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o starą szkołę to w przyszłym roku może przystąpimy już do remontu.
Zamysł jest taki aby przenieść tam bibliotekę publiczną. Chodzi o to, że zwiększamy powierzchnię,
zwiększamy działalność biblioteki, gdzie będą większe możliwości i jeszcze bliżej gimnazjum.
Ad wniosków D. Krupy:
1. Postawić znak – tablicę z numerami nieruchomości (oznaczający
tzw. „ FINETY” w Śmiłowie.
2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki.

dojazd) na

Wójt – mgr Brunon Wolski – Jeżeli chodzi o znak jest to do zrealizowania odwrotnie, natomiast
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorki myślę, że to jest do przedyskutowania.
Od razu nie odpowiem ani tak ani nie dlatego, że tu musimy z mieszkańcami, z radami sołeckimi
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przede wszystkim Jeziorek rozmawiać i zobaczyć jak będzie z tą rozbudową na przyszłość. Na razie
obowiązuje jeszcze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, gdzie nawet nie
dopuszcza możliwości za dużej rozbudowy i trzeba by było zmieniać i studium i zmianę planu. Na
przyszłej sesji przedłożymy projekt uchwały zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wsi
Jeziorki w takim mniejszym zakresie. Chodzi o to, żeby była możliwość pobudowania tam
Wiejskiego Domu Kultury. Wtenczas możemy już definitywnie zamykać sprawę jeśli chodzi
o wystąpienie o pozwolenie i dokończenie dokumentacji.
Ad wniosków J. Stachowiak:
1.
2.
3.
4.

Prośba o przedsezonowe badanie wody w jeziorach.
Prośba o przygotowanie plaży przy jeziorze Jachna.
Co dzieje się z LZS – em w Kaczorach.
Ciśnienie wody na Osiedlu Przylesie – bardzo niskie kiedy nastąpi poprawa?

Wójt – mgr Brunon Wolski – Badanie wody w jeziorach było zlecone 24 maja 2011 r. i czekamy na
decyzję. Jeżeli chodzi o plażę przy jeziorze Jachna to nie wiem czy jest taka potrzeba, zawsze
spełniała wymogi i ludzie tam chętnie przebywają. To jezioro jest najczęściej uczęszczane dlatego
warto by było coś tam zrobić.
Nie wiem co dzieje się z LZS-em w Kaczorach. Z działaczami, którzy chcą działać społecznie jest
coraz gorzej. Pieniądze z budżetu są przeznaczone na ten cel. Prezes ma obiecane, że jeżeli zgłosi
się do pracownika Urzędu czy do Wójta to otrzyma pomoc, dostanie ludzi, którzy pomogą mu
w utrzymaniu porządku na stadionie ale to mimo wszystko nie działa. Tyle razy rozmawiałem już
z Prezesem ale to nie przynosi skutków. Przykre jest to, bo zawsze jeśli chodzi o nasze kluby
sportowe to one działały prężnie i były prężne i myślę, że to wróci ale musi tu być zaangażowanie
Zarządu a przede wszystkim Prezesa. Jeżeli chodzi o ciśnienie wody to był ogłoszony przetarg na
budowę obwodnicy wodociągowej w Kaczorach, przetarg unieważniłem bo kwota przekraczała
dwukrotnie środki przeznaczone na ten cel. Teraz rozmawiam z firmą z Wągrowca, być może
przystąpimy do tego sposobem gospodarczym, żeby to taniej zrobić.
Ad wniosku A. Wienke - W Prawomyślu w dwóch miejscach zapadł się chodnik (I etap budowy – 2
lata temu) zgłosić do wykonawcy.
Wójt – mgr Brunon Wolski – Zobaczymy jaki tam jest rozmiar robót. Wykonawca tego nie zrobi.
Naprawimy to we własnym zakresie.
Ad wniosku R. Górki:
1. Dlaczego na moje pytania z ostatniej komisji nie otrzymałem odpowiedzi na piśmie?
2. Kiedy stan boiska przyszkolnego w Śmiłowie i Kaczorach będzie doprowadzony do normalności?

3. Na pierwszej komisji po wyborach pytałem o oświetlenie na ul. Łącznej Pan K. Załachowski
mówił, że jest projekt energetyczny w trakcie realizacji natomiast na przedostatniej sesji Pan
Wójt mówił, że ul. Łączna nie będzie robiona bo ważniejsza jest np. ul. Kaczorska.
4. W którym roku przystąpiliśmy do Lokalnej Grupy Działania KRAJNA ile zapłaciliśmy składek i na kogo wniosek wystąpiliśmy z tej grupy a jeżeli nie należeliśmy to dlaczego nie przystąpiliśmy?
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Wójt – mgr Brunon Wolski – Odpowiedzi Wójt udziela na sesji. Proszę przejrzeć protokół, tam te
odpowiedzi są. Jeśli chodzi o stan boisk przyszkolnych to od tego są Dyrektorzy szkół. To
Dyrektorzy odpowiadają za stan boisk. W Śmiłowie boisko było niedawno uprzątane i powinno być
w dobrym stanie a jeśli jest w złym stanie to Pani Dyrektor postara się, żeby to zrobić. Natomiast
jeśli chodzi o Kaczory tam jest boisko trudne do utrzymania. Tutaj będziemy musieli wspólnie
z Dyrektorem gimnazjum i szkoły zastanowić się co z tym zrobić. Odnośnie oświetlenia na ulicy
Łącznej to nie mamy jeszcze przewidzianych środków, ale będziemy to kompleksowo
rozwiązywać. Tam kilka lamp jest, one spełniają na razie swoją rolę. Jeżeli chodzi o lokalne grupy
działania to one są. My też należeliśmy kiedyś do Stowarzyszenia Gmin Ziemi Chodzieskiej.
Wystąpiliśmy m.in. na wniosek radnego Pana Edwarda Górki. Grupy lokalne są ale też w różny
sposób działają, również na terenie byłego województwa jest kilka. Nie przystąpiliśmy bo nie
uznaliśmy, żeby była taka potrzeba.
Chciałbym nawiązać tutaj do Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja. Warto
wrócić i przypomnieć sobie jak to wyglądało, przed rokiem 1990, kiedy jeszcze Samorządów
Terytorialnych nie było i jak to wygląda dzisiaj na terenie naszej gminy. Mimo tego, że ościenne
gminy mogą pozyskiwać jak tutaj Pan R. Górka mówi środki może obecnie i większe bo pozyskują
na Orlik, kanalizację czy oczyszczalnię ale tym wszystkim gminom jest daleko do naszej gminy
Kaczory. Jesteśmy na takim pułapie, że tylko możemy teraz udoskonalać to co mamy i robić, żeby
naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Myślę, że wszyscy: sołtysi, radni, pracownicy urzędu,
kierownicy jednostek budżetowych i mieszkańcy przede wszystkim mają duży udział w tym.
Uchodzimy za jedną z najlepszych gmin i taką jesteśmy, bo trudno byłoby poszukać taką gminę
w województwie wielkopolskim, która ma tak rozwiązaną infrastrukturę techniczną, placówki
oświatowe, przedszkola czy szkoły. Chciałbym aby taka atmosfera jak przez te 20 lat panowała
w dalszym ciągu, żeby była życzliwość i wspólnie idziemy do celu, że to co tworzymy to tworzymy
naszym mieszkańcom. Podstawowe zadania jakie potrzebne są dla naszych mieszkańców
załatwiamy, są załatwiane i będziemy załatwiać. Większość Samorządów te 20 lat uważa za udane,
bardzo trafne. Bardzo trafne było posunięcie Sejmu i Rządu i utworzeniu Samorządów
Terytorialnych, oddanie władzy w ręce ludzi tzn. przedstawicieli tych ludzi: sołtysów, rad
sołeckich. Trzeba się chwalić, że taką gminę mamy i wszędzie o niej dobrze mówić, najpierw
musimy sami mówić dobrze, żeby o nas mówiono dobrze. Nikomu na złość nie będziemy robić, że
pobudujemy pływalnię. Rozmawiałem z Wicemarszałkiem Bugajskim, który powiedział, że my
możemy sobie na to pozwolić bo jesteśmy już na takim etapie i będziemy pierwszą gminą wiejską
gdzie taka pływalnia stanie. To nie o to chodzi, że będziemy pierwszą, że chcemy być pierwszą ale
chcemy coś fajnego tworzyć. Nasze dzieci począwszy od przedszkola przez szkołę i gimnazjum
będą miały możliwość korzystania tu na miejscu. Chciałbym, żeby podchodzić do tego życzliwie.
To co trzeba w każdej miejscowości już mamy zrobione. To jest osiągnięcie tego 20-lecia
Samorządu Terytorialnego, wszystkich rad które działały począwszy od roku 90, wszystkich
sołtysów, rad sołeckich, pracowników urzędu, dyrektorów placówek oświatowych.
Wszystkim bardzo dziękuje Panu Panie Przewodniczący za współpracę, radnym, sołtysom, radom
sołeckim, dyrektorom szkół, jednostkom budżetowym, pracownikom urzędu.
Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wręczył
podziękowania. Podziękowania otrzymali: pracownicy Urzędu Gminy: Pani Gizela Durecka –
Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy, Pani Danuta Boniowska – Radca
prawny, Pani Katarzyna Sawczak - inspektor, Pan Józef Kowalski - inspektor, Pani Justyna
Staśkowiak- inspektor; sołtysi: Pan Jan Kieruj Dziembowo, Pan Mirosław Kopertowicz
Rzadkowo, Pan Bogdan Pszczółka Zelgniewo oraz Pani Jolanta Szarek – Dyrektor Przedszkola
w Kaczorach.
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Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 1445 VI sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Iwona Świątkowska

Przewodniczący Rady Gminy Kaczory

Podinspektor

Stefan Kowal
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